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پیام تبریک مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیش به مناسبت روز جهانی کارگر

  اقتصاد کیش -   جعفر آهنگران در پیامی با تبریک روز جهانی کارگر ، از زحمات 
کارگران زحمتکش جزیره کیش برای رونق و آبادانی این منطقه قدردانی کرد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد کیش متن پیام جعفر 
آهنگران رییس هیات مدیره و مدیر عامل این سازمان به مناسبت گرامیداشت یازدهم 

اردیبهشت " روز جهانی کارگر " به این شرح است:
  به نام خدا

 یازدهم اردیبهشــت روز جهانی کارگر را به اعضای گرانقدر جامعه خدوم کارگران 
جزیره زیبای کیش تبریک عرض نموده و زحمات ارزشمندشان را برای رونق و آبادانی 

این منطقه ارج می نهم. 
در جامعه اسالمي که بر حفظ کرامت کارگر تاکید فراوان شده است ، گرامیداشت مقام 
و منزلت کارگر به یک روز محدود نیست.  کارگران گرانقدري که ضمن تالش برای 
معاش خود و خانواده  با کار و ابتکار سازنده در جهت توسعه و ارتقاء کیفی تولیدات 

داخلی می کوشند و در روند تحول اقتصادی کشور سهم شایسته ای ایفا می کنند. 
در جزیره زیبای کیش نیز تالش مسئوالنه کارگران سخت کوش عامل مهمی برای  
استمرار حرکت این منطقه آزاد در مسیر رونق اقتصادي و دستیابي به جایگاهي شایسته 

در عرصه گردشگري و افزایش سرمایه گذاري است.
ضمن سپاس وافر از سعی و کوشش بی وقفه و شبانه روزی کارگران ارجمند شاغل 
در تمام بخش های دولتی و خصوصی جزیره کیش از خداوند متعال براي همه آنان ، 

سالمت،  موفقیت و بهروزی مسالت دارم.

رونمایی از پوستر جشنواره ملی "زنان و 
حیات اجتماعی در قرن ۱5 درکیش "

اقتصاد کیش -  مهلت ارسال آثار جشنواره ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن ۱5 
از چهارشنبه ۱5اردیبهشت آغازمی شود.

به گزارش اقتصاد  کیش ، پوســتر جشنواره ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن۱5 
همزمان با مراسم روزملی خلیج فارس با حضورجعفرآهنگران مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، ســعید پورعلی معاون فرهنگی واجتماعی ، سید علیرضاعلوی 
رضــوی مدیر روابط عمومــی و اموربین الملل ، رضا اردالن مدیر امور فرهنگی و 
آموزشی و عالمه خسروی رییس اداره امورزنان سازمان منطقه آزاد کیش رونمایی 

شد.
 این جشنواره را اداره امور زنان معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان با همکاری 
جهاد دانشگاهی الزهرا ، انجمن حقوق شناسی ایران، خانه اندیشمندان علوم انسانی 

و مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا برگزار می کند.
 براساس این گزارش با توجه به سند چشم اندار ایران در افق ۱۴۰۴ و تاکید بر ایرانی 
توسعه یافته بر مبنای اصول اخالقی، ارزش های اسالمی و ملی، و عدالت اجتماعی 
و ضرورت حضور و مشارکت زنان و مردان در کنار یکدیگر  در همه زمینه ها  برای 
تحقق توسعه پایدار و همه جانبه جشنواره ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن ۱5 
با هدف بازشناســی و چگونگی ارتقاء نقــش و جایگاه زنان در همه ی زمینه های 
فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، تربیتی و مدیریتی و همچنین توانمندسازی و افزایش 

مشارکت زنان در این عرصه ها برگزارمی شود.
بنا بر اعالم اداره امورزنان سازمان منطقه آزاد کیش،هیچ گونه محدودیتی در خصوص 
رشته و سطح علمی شرکت کنندگان وجود ندارد و  مقاالت برگزیده جشنواره در 

مجموعه کتاب جشنواره چاپ می شود . 
محورهای جشنواره عبارتند از :

۱. زنان و مشارکت در سیاستگذاری و برنامه های توسعه
•    بررســی جایگاه زنان در برنامه ششــم توسعه و پیش بینی های الزم برای ارتقاء 

جایگاه آنان در برنامه هفتم توسعه.
•    عدالت جنســیتی در برنامه ششــم توسعه و ارائه پیشنهادات برای لحاظ نمودن 

در برنامه هفتم توسعه.
•    نمایندگان زن مجلس و برنامه توسعه پنج ساله.

•    جایگاه سمن ها در توانمندسازی زنان.
•    نقش دانشگاه در سیاستگذاری های کالن در حوزه زنان.

•    جایگاه رشته مطالعات زنان در تدوین برنامه های توسعه پنج ساله.
•    جایگاه دانش زیست محیطی زنان در توسعه پایدار.

•    بررسی نقش زنان در روند توسعه پایدار
2. زنان و مشارکت در علم و فناوری و نهضت پیشرفت

•    جایگاه زنان در آموزش عالی.
•    بسترهای اجتماعی مشارکت زنان در آموزش عالی.

•    نابرابری های جنسیتی.
•    گرایشات تحصیلی زنان.
•    جایگاه زنان در صنعت.

•    زنان و شرکت های دانش بنیان.
•    زنان و تولید علم.

•    زنان و تمدن سازی اسالمی.
3. زنان، تحول و مدیریت خانواده

•    نقش زنان در مدیریت بحران خانواده.
•    نقش زنان در ترمیم روابط خانوادگی.

•    نقش زنان در بهبود روابط اعضای خانواده.
•    نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده

•    نقش زنان در تربیت و موفقیت فرزندان
۴. زنان و راهکارهای مشارکت اجتماعی

•    برابری فرصت های مشارکت اجتماعی، امنیت و فضای شهری.
•    صورتبندی فعالیت های اجتماعی زنان.
•    نقش زنان در بنیادها و موسسات خیریه.

•    جایگاه سمن ها در پیشبرد اهداف اجتماعی زنان.
•    بایسته های حضور اجتماعی زنان.

•    تأثیر مشارکت اجتماعی زنان در ارتقاء سرمایه های اجتماعی.
•    نقش زنان در ایجاد وحدت ملی.

الزم به ذکراســت اختتامیه این جشــنواره با حضور داوران و برگزیدگان هر بخش 
و مهمانــان ویــژه 23 تیر و  همزمان با روز گفتگو و تعامل ســازنده جهان در مرکز 

همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار می شود

با حضور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش  صورت گرفت؛

مقاوم سازی کاخ مرجان کیش
 در حال انجام است

  اقتصاد کیش -  مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد کیش از اجرای 
طرح مقاوم سازی کاخ مرجان این جزیره با ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار خبر داد.

 به گزارش اقتصاد کیش ماهان مدون در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه طرح 
مطالعات احیا و مرمت کاخ مرجان این جزیره طی چند سال انجام در نهایت سال ۱3۹۸ 
نهایی و به تصویب رسید اظهار داشت: از 2 ماه گذشته نیز مرحله اول این طرح در قالب 

مقاوم سازی آغاز شد که در این مرحله ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس مطالعات احیا و مرمت این اثر تاریخی ثبت شده مسیرهای 
اصلی کاخ پیدا و در اســتحکام بخشی مشخص شد در دوره بعد از انقالب اسالمی 
مقدار زیادی الحاقات به این طرح اضافه شده که این الحاقیه ها موجب ازدیاد بیش از 

حد وزن کاخ و مهمترین عامل ورود آسیب به این اثر است.
مدون با اشاره به بازنشر یک کلیپ در فضای مجازی تحت عنوان تخریب کاخ مرجان 
گفت: این تخریب ها مربوط به پیوست های کاخ بوده که طبق طرح مطالعاتی مورد تایید 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بنای اصلی حذف شده است.
وی یادآور شــد: تخریب الحاقات به منظور بازیابی پوسته اصلی کاخ و حذف وزن 
ســنگین پیوســت های از روی نما و جلوگیری از تخریب بیشتر سازه انجام شده تا 
مهندســان معماری بتوانند به اصول استاندارد مرمتی اقدام به بهسازی بتن آرمه بنا و 

استحکام بخشی به آن را انجام دهند.
مدیر توسعه گردشــگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: 
پیمانکار طرح بازسازی و مرمت کاخ مرجان تمام اقدامات خود را طبق طرح مطالعاتی و 
زیر نظر شرکت عمران، آب و خدمات و معاونت گردشگری این سازمان انجام می دهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون پوسته اصلی این کاخ پدیدار شده است افزود: پیش بینی می 
شود طرح بعد از ۶ ماه وارد مرحله مرمتی شده که در این مرحله نیز احتماال حدود ۱۰۰ 
میلیارد ریال دیگر هزینه داشته باشد. مدون گفت: کاخ مرجان آخرین بنای ثبت شده 
دوره پهلوی بوده که سال ۱35۴ بنا شده و اهمیت آن سبک معماری خاص کیش بوده 
که ترکیبی از سایه و احجام مختف و برگرفته از عناصر مختلف طبیعی این جزیره است.

جزیره کیش دارای ۶ اثر تاریخی و محوطه باستانی ثبت شده در فهرست آثار تاریخی 
کشور بوده که شهر تاریخی حریره، کاخ مرجان، بازار فرانسوی ها، کاخ الیت، مسجد 

امیر و ماشه آثار باستانی ثبت شده ای جزیره است.

مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد کیش :

کاهش 30 درصدی پروازهای فرودگاه بین المللی کیش 
درشرایط قرمز کرونایی 

اقتصاد کیش -   علی عرب مدیرعامل شرکت توسعه 
و مدیریــت بنادر و فــرودگاه  های کیش ازکاهش 2۹ 
درصدی نشســت و برخاست و کاهش33 درصدی 
اعزام و پذیرش مسافران فرودگاه کیش در شرایط قرمز 

کرونایی خبر داد. 
به گزارش اقتصاد  کیش ، در نیمه اول فروردین امسال، 
با برقراری ۱72۴  پرواز انتقال  ۱۶۸هزار و ۴۰۹ مسافر 
و ۱ میلیون و 2۱5 هزار و ۶57  کیلوگرم بار در فرودگاه  

کیش انجام شد.
به گفته علی عرب مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه های کیش این آمار نسبت به نیمه دوم 
فروردین امسال در نشست و برخاست  2۹ درصد ، در 
اعزام و پذیرش مسافر33 درصد و درارسال و پذیرش 

بار و پست 3۰ درصد کاهش داشته است.
وی با اعالم این خبر عنوان کرد: در سال ۹۹ در مجموع 
با برقراری 2۱ هزار و 5۸5  پرواز و جابه جایی 2 میلیون 
و 3۰۰ هزارو ۶۹۱ مسافر، بیش از 2۶ میلیون و 2۸۸ هزار 
و 7۱۱ کیلوگرم بار در فرودگاه  کیش انجام شد که نسبت 
به سال ۹۸ در نشست و برخاست ۴ درصد و دراعزام و 

پذیرش مسافر23 درصد کاهش داشته است.
علی عرب با اشــاره به کاهش آمار پروازها و مسافران 

به دلیل اعمال محدودیت های ناشــی از شیوع کرونا  
افزود: مقایسه پروازهای انجام شده در فرودگاه کیش 
در اســفند ۹۹ نسبت به بهمن۹۹ نشــان می دهد که 
نشست و برخاست 5 درصد کاهش و اعزام و پذیرش 

مسافر۱۰درصد کاهش داشته است. 
الزم بــه ذکراســت درجزیره کیش و با شــروع موج 
جدید همه گیری کرونا، طبق مصوبات ســتاد کرونا 
محدودیت هــای گســترده ای در روند فعالیت های 
منطقه اعمال شد که تعطیلی بازارها و مراکز تجاری و 
تفریحات و خدمات گردشگری . پس از آن محدودیت 
چشمگیر کاهش ساعت فعالیت بازارها ، تشدید نظارت 
و بازرسی بر روند رعایت ضوابط بهداشتی در صنوف 
مختلف ، مبادی ورودی ، ناوگان حمل و نقل شــهری 
و نقاط مختلف ســطح شهرو نوارساحلی و همچنین 
کاهش پروازها ازجمله این تمهیدات بودکه سبب شد 
شیب ابتالی ساکنان و گردشگران به کرونا در روزهای 

اخیر کاهش یابد.  

مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش  اعالم کرد:

تجلیل  از کارگران جزیره کیش در گرامیداشت
 روز جهانی کار و کارگر

  اقتصاد کیش - به مناسبت روز جهانی کار وکارگر از 
۱2 کارگر نمونه حوزه خدماتی و امور شهری شرکت 

عمران، آب و خدمات کیش تقدیر شد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، در گرامیداشت ۱۱ اردیبهشت 
و روز جهانی کار و کارگر با حضور آرتا فرهودی عضو 
هیت مدیره، بابک خالقی معاون مالی واداری، حجت 
االسالم سلمانی مشاور فرهنگی، غفار آقازاده معاون 
امور شــهری و جمعی از مدیران  شرکت عمران، آب 
و خدمــات کیش در پارک هنگام، از ۱2 کارگر نمونه 

تقدیر شد.
دراین مراسم حجت االسالم سلمانی ضمن اعالم پیام 
تبریک و مراتب قدردانی مدیرعامل شرکت عمران، 
آب و خدمــات کیش ، از کارگران بــه عنوان بانیان 
زیبایی و پاکیزگی در جزیــره کیش یاد کرد و افزود: 
یکی از شاخصه های جزیره کیش، زیبایی فضای سبز 
و پاکیزگی شهری است که جز با تالش شبانه روزی 

پاکبانان وباغبانان به دست نمی آید.
 پرداخت به موقع دســتمزد کارگران و ایجاد شرایط 
رفاهی بهتر، بهبود وضعیت محل اســکان و شرایط 

معیشــتی کارگــران و خانواده هایشــان و نظارت 
برپرداخــت به موقع مطالبات این قشــر شــریف و 
زحمتکش از اقداماتی است که همواره در دستور کار 
مدیرعامل و مسئوالن شرکت عمران، آب و خدمات 

کیش قرار دارد.
گفتنی است درپایان این مراسم که شنبه ۱۱ اردیبهشت 
برگزار شــد با اهدای لوح و گل از زحمات ۱2 کارگر 
نمونه حوزه شهری و مسئوالن این کارگران تقدیر شد.

بهره برداري از مجموعه اسکان کارگری پدیده در کیش 
  اقتصاد کیش - همزمان با روز جهاني کارگر مراســم 
بهره برداري از مجموعه اسکان کارگری پدیده با هدف 

بهبود امکانات رفاهی کارگران جزیره کیش برگزار شد.
به گزارش اقتصاد  کیش، این مجموعه از سوي شرکت 
پدیده با هدف ایجاد امکانات رفاهی مطلوب  برای اسکان 
7۶۰ نفر از کارگران این شرکت تاسیس کرده که همزمان 
با ۱۱ اردیبهشت روز جهاني کارگر به بهره برداری رسید. 
این مجموعه شامل ۱۶۸ اتاق خواب ۴ نفره ویژه کارگران 
مجرد، 2۴ اتاق خواب خانوادگي و 5۰ اتاق خوابگاهی 

برای سرپرستان و مهندسان طرح های عمرانی است.
سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان  منطقه 
آزاد کیش در این مراســم ضمن تسلیت شهادت مولي 
الموحدین علي )ع( در شبهاي قدر، پیوند بین کارگر و 
کارفرما را یکی از مهمترین اتفاقات در روز کارگر عنوان 
کرد و گفت: در راستای حفظ و ارتقای سالمت کارگران 
و محیط کارگری در شــرایط همه گیری کرونا، واحد 
کار و خدمات اشتغال این سازمان حفظ حقوق کارگر 
و کارفرمــا، فعالیت های نظارتی برای رعایت ضوابط 

بهداشتی و استانداردها را در دستور کار قرار داده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان منطقه آزاد کیش 
افزود: کارگر و کارفرما در کنار هم برای عمران و آبادانی 
کشور تالش می کنند و نباید بین آنها فاصله ای باشد چرا 
که هردو برای زندگی شرافتمندانه به عنوان یک هدف 
مشترک تالش می کنند  و در این دستاورد سهیم و شریک 

هستند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در سال گذشته تا کنون از جمله اعمال محدودیت، 
قرنطینه، برگزاری جلسات توجیهی، رویارویی با موارد 
ابتال به ویروس، مراقبت ها و کنترل شیوع ویروس برای 
حمایت از کسب و کار ها به عنوان دغدغه اصلی مسئوالن 
منطقه آزاد کیش گفت: تمامی ارگان ها و نهاد ها  برای 
جلوگیــری از اخالل در رونق اقتصادی جزیره کیش و 
حفظ نیروهای انسانی از جمله کارگران و کارفرمایان و 

فضاهای کار با حداکثر توان تالش کردند.

وی  در تشریح چگونگی شکل گیری قوانین کار گفت: 
در ســال 73 قانون و مقررات بیمه و اشتغال مناطق آزاد 
توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در 5۱ ماده مصوب 
شد که موضوعات مختلفی از جمله قرارداد کار،بیمه و  
تامین اجتماعی، بازرسی ، نظارت و کنترل  فرایند های 
کار برای حفظ حقوق کارگر و کارفرما در این ضوابط و 

مقررات مد نظر قرار گرفت.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که تمامی کارگران همیشه 
با صحت ، ســالمت و عافیت زیر چتر نظام اســالمی 

مشغول به کار و فعالیت باشند.

۶۶5 نفر از داوطلبان شورای اسالمی 
شهرهای هرمزگان تایید صالحیت شدند

  اقتصاد کیش - رییس ســتاد انتخابات هرمزگان گفت: از مجموع ۹۱7 نفر از ثبت 
نام کنندگان درششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر در استان، ۶۶5 نفر تایید 

صالحیت شدند. 
 علی رئوفی با اشــاره به اینکه ازاز ۹۱7نفر داوطلب ، صالحیت 7۶۶نفر از داوطلبان 
شورای شهر هرمزگان در هیات اجرایی تایید شدند، افزود: 5۸ نفر در هیات اجرایی و 

۹۸ نفر در هیات نطارت رد صالحیت شده اند.
وی با بیان اینکه هنوز وقت برای اعتراض بررسی مجدد صالحیت داوطلبان واحتمال 
و افزایش شمار آنها وجود دارد،ادامه داد: بوموسی و بشاگرد از شهرستان هایی هستند 

که هیچ گونه رد صالحیت در هیات اجرایی و هیات نظارت نداشتند.
رییس ستاد انتخابات هرمزگان اظهارداشت: انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی 
شهر در ۴5 شهر این استان برگزار می شود که ۴3شهر هیات پنج نفره، یک شهر )میناب( 

هیات هفت نفره و یک شهر )بندرعباس( نیز هیات ۱۱نفره است.
رئوفی تصریح کرد: در مجموع انتخابات شــوراهای اسالمی شهر در هرمزگان برای 

کسب 23۱ کرسی اصلی برگزار می شود.
وی یادآورشد: در بخش روستایی نیز هشت هزار و 3۰۶ داوطلب ثبت نام کردند که 

هفت هزار و ۶۱5 نفر مرد و ۶۹۱ نفر زن هستند.
رییس ســتاد انتخابات هرمزگان ادامه داد: انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی 

روستا نیز در هزار و 32۱ روستای این استان برگزار می شود.
رئوفی یادآورشد: این انتخابات روستایی در یکهزار و 2۰۴ هیات سه نفره و ۱۱7 نفر 

هیات پنج نفره برگزار می شود 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای 

اسالمی شهر و روستا 2۸ خردادماه سالجاری برگزار می شود.

رییس ستاد انتخابات هرمزگان:

کالهبرداری ۲00 میلیون تومانی در کیش
  اقتصاد کیش - رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی کیش از دستگیری عامل کالهبرداری 

2۰۰ میلیون تومانی در یکی از رستوران های جزیره کیش خبر داد.
به گزارش اقتصاد کیش، سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: فردی با مراجعه به پلیس فتا 
کیش عنوان داشت که از حساب بانکی اش مبلغ 2۰۰ میلیون تومان برداشت شده است و 

درخواست رسیدگی داشت که در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی عنوان کرد: در رسیدگی به موضوع برداشت از حساب، چندین نفر نیز با همین موضوع 
به این پلیس مراجعه و درخواست کمک داشتند و مطرح کردند با اینکه کارت بانکی در 
اختیار خودشان بوده است شاهد برداشت های چند میلیونی از حساب بانکی شان بوده اند.

سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه شاکی از مسافران جزیره کیش بوده افزود: در روند بررسی 
پرونده مشخص شد حساب شاکی در یکی از رستوران های جزیره کیش مورد برداشت 

قرار گرفت و بررسی ها تا نتیجه نهایي ادامه پیدا کرد.
رئیس پلیس فتا کیش با اشاره به شیوه و روش کالهبرداران با استفاده از سرقت اطالعات 
کارت بانکی افراد )اسکیمر( گفت: کارشناسان این پلیس توانستند با اقدامات فنی و پلیسی 
متهم را شناسایی و مشخص شد متهم در یکی از رستوران های جزیره به عنوان صندوق دار 

فعالیت داشته و این کار را بدون اطالع مالک رستوران انجام داده است.
 سرهنگ رضایي گفت: با تالش کارشناسان پلیس فتا، متهم شناسایی و در یکی از شهرهای 
شمالی کشور دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی ویژه 
کیش با اشاره به اینکه استفاده از دستگاه اسکیمر یکی از شگرد های کالهبرداری براي 
سرقت اطالعات کارت بانکی افراد است،گفت: در هنگام خرید های حضوری و استفاده 
از کارت های بانکی، کارت را خود فرد در دستگاه پوز قرار داده و رمز کارت را وارد کند.
 سرهنگ رضایي با اشاره به اینکه مردم از خرید از فروشگاه ها و اماکنی که دستگاه پوز 
آنها در دسترس مشتری نیست خودداری کنند،گفت:  قبل از کشیدن کارت به دستگاه پوز 

دقت کنید که تجهیزات اضافه بر روی آن نباشد.

  اقتصاد کیش - 3۱ نفر از معلمان، مدیران و معاونین 
نمونه و شاخص مدارس اســتان هرمزگان در سال 
تحصیلــی ۹۹-۱۴۰۰ در آســتانه روز معلم معرفی 

شدند .
به گزارش اقتصاد کیش ؛ فرحناز اسدپور از بندرلنگه، 
طاهــره باللی خراجی بندرلنگه، الهه زینلی درگیری 
ناحیه یک بندرعباس، مرضیه ذاکری گورزانگی ناحیه 
یک بندرعباس، سکینه امینی الری ناحیه 2 بندرعباس، 
نســیم سلیمی از ناحیه 2 بندرعباس، الهام اسالمی از 
منطقه شهاب قشم، توران دخت درا از قشم، شکوفه 
رنجبری گل شــورای از قشــم و فاطمه پوره از قشم 

بعنوان معلمان برتر استان هرمزگان معرفی شدند.
همچنین در بخش مدیران و معاونان نمونه اســتان ؛ 
رضوان جباری از بســتک، محمد حسن پناهنده از 
کیش، علی شــمس الدینی از سندرک، احمد باوقار 
از پارســیان، رضا غالمی کهنشوئیه از رودان، حسین 
مرادزاده از بشاگرد، حجت اهلل میکائیلی از ناحیه یک 
بندرعبــاس، محمد داوری از رودخانه ، حمیده دریا 
پیمودی معاون پرورشــی از هرمز، فاطمه ارزانی از 
شــیبکوه، زیور مراد پور جغدری از بندرلنگه، علی 

نژادســبحانی معاون متوســطه دوم از سیریک، حوا 
عبداللهی معاون پرورشی از قشم، صدیقه خشنودی 
نسب عباسی معاون متوسطه اول از ناحیه 2 بندرعباس، 
رقیه خراسانی از جاسک، محمد احمد غالمی معاون 

ابتدایی از میناب، نجیبه پرتابیان از خمیر، زهرا کامران 
از حاجی آباد، رضا حسین زاده شهابی از فین، محمد 
گرمایی دوالبی از شــهاب و محمد غالمپوز از جناح 

انتخاب شدند

مدیران و معلمان نمونه استان  هرمزگان معرفی شدند

طی مراسمی به مناسبت روز جهاني کارگر  صورت گرفت ؛


